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Középpontban
a kkv- és az agrárhitelezés
A Budapest Bank az egyik legjelentősebb hazai hitelintézet. A magyarországi
mikro-, kis- és közepes vállalkozások, valamint ezen belül az agrárszektor
finanszírozásában is meghatározó szerepet tölt be. A bank stratégiája erősödő
szerepvállalást célzott meg az előbbi területeken. Hogyan ítéli meg a bank
a kkv-k és az agrárium hitelezését? Milyen elképzelések fogalmazódtak
meg és mely lépésekre került sor, illetve mit tervez a bank a szóban forgó
vállalkozások kiszolgálására? Milyen szerepet tölthet be a kedvezményes
alapítványi kezességvállalás a finanszírozásban? Erről beszélgettünk
Tóth Viktorral, a Budapest Bank vállalati üzletágvezetőjével.
Hogyan ítéli meg a hazai mikro-, kis- és közepes
vállalkozások finanszírozási lehetőségeit?
A kkv-k forráshoz jutásának lehetőségei az utóbbi
években kifejezetten jók: a Magyar Nemzeti Bank
számai is azt mutatják, hogy 2016-ban végre növekedésnek indult a kkv-hitelezés Magyarországon.
Ez jórészt a Növekedési Hitelprogramnak (NHP) köszönhető, amely nyomán viszont a kedvező konstrukciók iránti igény alapelvárássá vált az ügyfelek
részéről. A program ugyan idén márciusban kifut,
ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a beruházási
hajlandóságot a kedvező konstrukciók önmagukban
egyre kevésbé fokozzák, hiszen az NHP indulását
megelőző időszakhoz képest, a jelenlegi kamatkörnyezet mellett szinte alig van különbség a támogatott és a piaci alapú beruházási hitelek között.

„A Budapest Bank az elmúlt két
évtizedben stratégiai ügyfélkörként
kezelte az agráriumot.”
Tóth Viktor

Mi a szerepe a kkv-szektornak a banki hitelezésben?
Az utóbbi években jelentősen kiéleződött a bankok
közötti verseny a kkv-kért. A válság okozta sokk
ugyanis a bankok hitelezési politikájára is hatott:

míg egyes szereplők portfoliójában
korábban jelentős volument képeztek az önkormányzati hitelek vagy
a projektfinanszírozás, 2008 után
azok is a kkv-szektor felé fordultak,
akik stratégiájában korábban nem
volt ez hangsúlyos. A verseny a kisés középvállalkozásokon belül is főleg a stabil, tőkeerős, jól hitelezhető
szegmens körében fokozódott.
Ez a verseny korábban az árazásban mutatkozott meg, most viszont
már a kockázati verseny is elindult
egymás ügyfeleiért: azaz ki az, aki
a lehető legkevesebb feltételt határozza meg egy-egy hiteldöntés
esetén. Ennek a versenynek persze
előnyei is vannak, hiszen végre elindult a növekedés a kkv-finanszírozás piacán.
A Budapest Bank már az 1990-es évektől kezdve
a hazai kkv-kra koncentrál, ennek köszönhetően
portfoliónk 90 százalékát a magyar tulajdonú cégek képezik. Mivel hitelezési politikánk historikusan prudens, és az elmúlt években is folyamatosan
nyereségesek voltunk, ez lehetővé teszi, hogy a növekedési versenyben úgy tudjunk eredményt elérni,
hogy emellett az ügyfelekért folytatott fokozódó
versenyben ne vállaljunk a tervezettnél nagyobb
kockázatot.
Eredményességünket bizonyítja, hogy kkv-hitelállományunk 2011 és 2016 között 27 százalékkal
nőtt, miközben az ügyfélportfoliónk minősége még
tovább javult.

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ

2

Milyen stratégiai célt tűzött ki maga elé a bank a
kkv-szektor finanszírozásában? Milyen banki termékeket alkalmaznak az esetükben?
A Budapest Bank a vállalati pénzügyi szolgáltatások
teljes körét kínálja: államilag támogatott konstrukciók széles skálájával, a 21. század kihívásainak megfelelő, közvetlen és rugalmas kiszolgálással, valamint
változatos befektetési lehetőségekkel állunk üzleti
partnereink rendelkezésére. Vállalati stratégiánk
fókuszában az exportra termelő és a feldolgozó cégek, valamint az agrárium állnak, azonban mi nem
ágazatokat, hanem cégeket finanszírozunk, hiszen a
rosszul működő ágazatban is lehet fejlődőképes vállalatot találni.
Sikereink alapja munkatársaink felkészültsége, a
piac és partnereink mélyreható ismerete. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, hogy a vállalkozások
beruházási igényeire is ideális megoldásokat kínáljunk. Tanácsadóink arra törekszenek, hogy minden
finanszírozási igénynél úgy állítsák össze a cégek
számára legoptimálisabb pénzügyi megoldást, hogy
az a vállalatok hosszú távon fenntartható növekedését támogassa. Azon dolgozunk, hogy ügyfeleink megalapozott beruházásokat hajtsanak végre,
ugyanis egy nem kellően kiérlelt beruházás később
jelentős üzemeltetési terhet róhat a vállalkozásra, és
ez akár meg is törheti a cégek növekedési pályáját.
Kiemelt fókuszként kezeljük a hatékonyság javítását
és a versenyképesség erősítését.
Az agrárhitelezési politikának melyek a főbb jellemzői? Milyen perspektívát lát az agrárszektor
finanszírozásában?
Az agrárium megítélése banki szempontból jó, egyre
inkább és egyre több bank lát benne perspektívát.
Finanszírozási oldalon erősödik a verseny, gazdag
a kínálat a támogatásfinanszírozás, a gépfinanszírozás és a beruházás finanszírozás terén is. Az elmúlt tíz év tapasztalatai szerint a mezőgazdasági
termelők által felvett hitelek bedőlési aránya jóval
alacsonyabb, mint a gazdaság más szegmenseiben
működő cégeknél.
A Budapest Bank az elmúlt két évtizedben stratégiai ügyfélkörként kezelte az agráriumot, azaz nálunk
nem új keletű a mezőgazdasági cégek felé történő
nyitás. Ennek köszönhetően az ügyfélkörünk a válság időszakában is stabil volt. Évről évre növeljük a
szektorba kihelyezett kölcsönök volumenét: a portfolió közel egyharmadát teszik ki az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások, ez az egyik legdinamikusabban növekvő szegmens. Tavaly tovább nyitottunk az
őstermelők irányába is.
Az agrárvállalkozások finanszírozását milyen
sajátos banki megoldásokkal segítik?
Termékskálánk nagyon széles (az integrátori hiteltől a közraktárjegy fedezete melletti kölcsönig, a készletfinanszírozáson és az MFB által
refinanszírozott hiteleken át a támogatások előfinanszírozásáig), és jellemzően a specifikus ciklusigényekhez igazítva alakítjuk ki termékeinket. A
Budapest Bank és a Budapest Lízing közti szinergiáknak köszönhetően az ügyfelek számára még

több finanszírozási lehetőséget tudunk kínálni.
Munkatársaink alapos és átfogó szakértelemmel
rendelkeznek az agrárium terén, ügyfeleink tanácsadóként is számíthatnak rájuk számos kérdésben.
Kiszolgálásukra felállítottunk egy önálló mezőgazdasági csoportot. Az a célunk, hogy ne csupán
a számok, pénzügyi mutatók alapján ítéljük meg
partnereinket, hanem az ágazat alapos ismeretének birtokában gazdálkodásuk, működésük egyedi
jellemzőit is figyelembe tudjuk venni. Így nemcsak
életszerűbben és biztonságosabban tudjuk a kölcsönöket kihelyezni, hanem pénzügyi-gazdálkodási
tanácsokkal is tudjuk segíteni ügyfeleinket.
Miért fontos a banki hitelezés számára az alapítványi kezességvállalás?
A kezességvállalás a fedezeti kör bővítésével megkönnyíti a hitelfelvételt a vállalkozások számára.
Nagy segítséget nyújt akkor, ha erősen korlátozott
a biztosítékként bevonható vagyontárgyak értéke, de a cég egyéb esetekben, más szempontokat
mérlegelve is dönthet úgy, hogy ezzel bővíti a hitelfelvételét támogató megoldásokat. A finanszírozási feladatok megoldásában a Budapest Bank és
az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány
között jól működő kapcsolat, operatív, gyakorlati
együttműködés alakult ki.
Hogyan alakulhat a következő években a kkv-,
illetve az agrárhitelezési tevékenység? Foglalja
össze főbb lehetőségeiket és terveiket!
A vállalati hitelezési verseny további erősödésére
számítunk: az egyre alacsonyabb marzs és nagyobb
kockázatvállalás melletti hitelkihelyezés trendje
folytatódhat. Mindez közép- illetve hosszabb távon
azonban jelentős kockázatot jelenthet a piaci szereplők számára.
A Budapest Banknál az eddigiekhez hasonlóan célunk a kkv-k finanszírozása és tőkeoldalról történő
támogatása – kiemelten az uniós források közvetítésén keresztül, valamint az agrárium széles spektrumára fókuszálva –, hiszen ez a szegmens jelenti ma
a növekedés egyik hajtóerejét. Fontos számunkra,
hogy úgy támogassuk a növekedést megragadni
képes hazai cégeket, hogy eközben az ügyfelekért
folytatott fokozódó versengésben ne vállaljunk
túlzott kockázatot.

Borászati pályázat
A Vidékfejlesztési Programban a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című kiírásra a pályázatokat 2016. szeptember 12-től lehetett beadni. Jelenleg a negyedik
pályázat beadási periódus zajlik. A versenyképesség
javítását és az energiahatékonyság növelését szolgáló beruházásokra ötvenszázalékos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a nyertes pályázók.
A Közép-Magyarország régióban negyvenszázalékos
vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni.
A mostani uniós költségvetési ciklusban a Vidékfejlesztési Program keretében eredetileg az ágazat támogatására húszmilliárd forintot irányoztak elő, ám a
szakmai szervezetekkel történt konzultációt követően – a várható nagy igény miatt – a Miniszterelnökség
az összeget megduplázta. Így a meghirdetett pályázati keretösszeg negyvenmilliárd forint.
A Földművelésügyi Minisztérium információja szerint
a borászati fejlesztésekre beadott pályázatok forrásigénye már most meghaladja a rendelkezésre álló
negyvenmilliárd forintot. Az ötödik pályázati szakasz
2017. március 14-én nyílna, de a beérkezett igénylések
összege alapján az Irányító Hatóság a felhívás felfüggesztéséről is dönthet. Lehetséges azonban, hogy
a később pályázóknak is jut még forrás. A bírálatok
során ugyanis egyes pályázatok kihullhatnak a rostán, amennyiben nem felelnek meg a feltételeknek.
A kérelmek jogosultsági ellenőrzése folyamatban
van, a szakmai-tartalmi értékelés is megkezdődik
a közeljövőben.

vásárolhatnak, illetve ingatlan beruházásokat is
megvalósíthatnak. A borászatoknak rendkívül fontos
a mostani támogatott beruházási lehetőség, mert
az hosszú távon is erősíti versenyképességüket.

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, illetve pályázatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfejlesztési Program
pályázati kiírásai esetében is, a támogatott fejlesztési projekt
megvalósításához általában hitelt vesznek fel a vállalkozók, amelynek igénybevételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezességgel tudja segíteni. A pályázatok megvalósításához az elnyert támogatási összegen felül többnyire támogatás- előfinanszírozási hitel, beruházási hitel, a működtetési szakaszban pedig
forgóeszközhitel igénybevétele válhat szükségessé, amelyekhez
egyaránt kapcsolódhat az alapítvány készfizető kezességvállalása.
A Vidékfejlesztési Program projektjeinek a pályázati és banki
támogatásra kiterjedő, azok teljes körű finanszírozása érdekében
konzultációs lehetőséget és egyedi kedvezményeket biztosít
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. Érdeklődni lehet
a 06 1 215 2444-es telefonszámon, a 06 80 203 760-as
zöldszámon, vagy a konzultacio@avhga.hu e-mail címen.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa azon a véleményen van, hogy célszerű lenne a pályázat keretös�szegének megemelése. A pályázati támogatási forrás
segítségével ugyanis a pincészetek egyebek mellett
borászati gépeket, tartályokat, tárolóedényeket

Új államkincstári weboldal
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
2016. december 31-én megszűnt tevékenységét
részben a Magyar Államkincstár (MÁK), részben
a megyei kormányhivatalok vették át 2017. január
1-jétől. Az MVH kifizető ügynökségként működött,
ezt a feladatot a jövőben az államkincstárnak kell
ellátnia. Ahhoz, hogy a közvetlen területalapú, valamint a vidékfejlesztési támogatások kifizethetőek legyenek, majd az Európai Bizottsággal elszámoljanak, a kincstárnak akkreditált szervezetté
kellett válnia. Ennek a folyamatnak az első lépéseként megtörtént a kifizető ügynökségi akkredi-
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tációt megelőző vizsgálat, és a vizsgálati jelentés
alapján az illetékes hatóság 2016. december 27-én
kiadta az államkincstár feltételes akkreditációját.
A végleges akkreditáció a tervek szerint 2017. október 15-ig zárul le.
Az átalakulással egy időben az MVH korábbi weboldala megszűnt, a MÁK pedig egy új internetes felületet (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) hozott létre,
ahol valamennyi, az ügyintézéshez és a tájékozódáshoz szükséges információt közzétettek. Ezentúl
ezt a felületet szükséges használniuk a gazdáknak.
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Szőlőbirtok
a tolnai dombvidéken
A biztos belső piacra alapozott Szabó Gábor egyéni vállalkozó, amikor
a tolnai dombokon kialakította szőlőbirtokát és pincészetét. Jól gondolkodott,
ezt mutatják a gazdaság eredményei is. Most újabb feladatok előtt áll
a gazdaság, amelyhez valamilyen módon a család minden tagja kapcsolódik.
Kettős vonzásban élt Szabó Gábor egyéni vállalkozó, míg nem
döntött a gazdálkodás mellett. A
kezdeti időszakról a következőket
mondta.
– 1996-ban szüntettem meg a korábbi munkaviszonyomat. Bár a közigazgatásban dolgoztam, de mindig
jelen volt életemben a gazdálkodás.
Útnak indító örök emlék a nagyapám, aki sváb parasztemberként
nagyon sok mindenre megtanított,
többek között a szőlőművelésre is.
Mindent tőle kaptam: a vállalkozási
készséget, az emberi tartást. Korábban foglalkoztam állattartással,
illetve az 1990-es évek elején telepítettük az első szőlőültetvényeket,
majd 1996-ra már akkorára nőtt
a vállalkozás, hogy nem volt ös�szeegyeztethető a főfoglalkozású
munkaviszonnyal. Azóta vagyok egyéni vállalkozó, a
család tagjai őstermelők.
Hogyan alakult ki a szőlőbirtok és a hozzá kapcsolódó pincészet? – kérdeztük Szabó Gábortól.
– Az első hektár szőlő telepítését követően különböző jogcímen mára 160 hektárra növekedett a szőlőültetvények nagysága, ami várhatóan egy-két hónapon
belül újabb ötven hektárral bővül. A szőlő mellett művelünk még 22 hektár kajszit, és hetven hektár szántót, aminek legalább fele vadkáros területen fekszik.
A jelenlegi szőlőbirtok és a pincészet tervszerű fejlesztés eredménye. 1996-tól folyamatosan növeltük a
szőlőterület nagyságát. Először még egy ötven hektoliteres pincénk volt, ma már a pincészetünk eléri a
16 ezer hektós tároló kapacitást. A nagyobbik pincénk
és a feldolgozónk Bonyhádon van. 2012-től a Lengyel
községben lévő Apponyi pince is a tulajdonunkba ke-

„Külön erősíti a pénzügyi biztonságunkat, hogy
a hiteleket az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezessége is garantálja.”
Szabó Gábor

rült, ahol 5000 hl bort tudunk ászokolni az 500 és
9500 liter közötti fahordókban. A pince átépítése pár
héten belül befejeződik. Akkor szeretnénk ennek nagyobb nyilvánosságot adni, hiszen a bormarketinget
teljes mértékben erre a pincére és történelmi hagyományaira kívánjuk építeni, kihasználva az Apponyi
névben rejlő márka lehetőségeit.

– Az ültetvények nagy részét kárpótoltaktól, illetve
részarány tulajdonosoktól vásároltuk, de 1999 és
2001 között 40 hektár, majd 2013-ban újabb 16 hektár
ültetvényt is telepítettünk. Mivel a vásárolt területek
zömében korábbi, már korszerűtlen téesz-szőlők voltak, a régi ültetvényeket a szerkezetátalakítási program keretében korszerűsítettük, aminek elsődleges
célja a minél nagyobb arányú gépesítés lehetőségének a megteremtése volt. Ma már a szőlőterület 90
százalékán kombájnnal takarítjuk be a termést, és
ezen túl is több munkafolyamatot – például a csonkázást, az előmetszést, a hajtásbefűzést – tudtunk
gépesíteni. Mivel a terület kétharmada vásárolt, sok
fajta szőlővel dolgozunk, összességében a fehér és
kék szőlő aránya közel azonos. A megtermelt szőlőt
szinte száz százalékban feldolgozzuk, amit több formában értékesítünk: kannás, palackos borként, illetve
jelentős mennyiséget tartálykocsiban. Kék szőlő fajtáink: Zweigelt, Kékfrankos, Merlot, Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Pinot noir, Shiraz, továbbá festő
borként használjuk a Bíborkadarkát és a Blauburgert.
Fehér borszőlőink a Chardonnay, Zöld veltelini, Rajnai
rizling, Királyleányka, Olaszrizling, Cserszegi fűszeres, Zenit, Tramini, Írsai Olivér. Ezek a főbb hagyományos fajták, újként jelenhet meg a Hárslevelű.

Nem volt könnyű egy ilyen vegyes területen a birtok kialakítása, illetve a művelési mód egységesítése. Erről a következőket mondta a vállalkozó.
– Az egykori téesz-szőlőkben a 3,5 méteres sortávnál
az egyesfüggöny-művelés, a 3 méteres sortávnál az
ernyőművelés volt a jellemző. A legtöbb helyen átálltunk a középmagaskordon-művelésre, de – be kell
vallani – nem vált be. Öt-hat év alatt tönkremennek a
termőkarok, aminek az egyik oka az, hogy nagyon kevés a hozzáértő, szakképzett munkaerő. Kénytelenek
vagyunk visszatérni az ernyő-művelésre, illetve a 3,5
méteres sorokban lesz olyan fajta, ahol az egyesfüggöny-művelésre. A szőlő szüretet 13 éve kombájnnal
végezzük, amit egy vontatott ERO szüretelő géppel
kezdtünk, majd három éve egy önjáró nagyon korszerű ERO kombájnt is beszereztünk. Az erőgépek
85-105 LE teljesítményű John Deere traktorok. Általában pályázat útján, támogatással szereztük be
a gépeinket. 2017-ben kertészeti gépberuházások
keretében szeretnénk pályázni. Terveink között szerepel 2-3 új traktor beszerzése, illetve szőlőművelő
eszközök vásárlása, ami között 1-2 gép a minőségi
borkészítés irányába is mutat, mert néhány szőlőfajtát megpróbálunk géppel levelezni, s új permetező
gépekkel hatékonyabbá tenni a védekezést. Másik
nagy beruházásunkat a borászati eszköz pályázat
keretében szándékozunk megvalósítani. Ennek elbírálása áthúzódott erre az évre. Ha kedvező lesz az
elbírálás, átépítenénk, bővítenénk a bonyhádi pincét,
ami egy közel 400 milliós épület beruházásból és
eszközbeszerzésből állna. Ez 6800 hektós hűthető
erjesztő és tároló kapacitásnövekedést jelentene, illetve a vörösborerjesztést teljesen automatizálná. Az
eszközbeszerzés másik két fontos eleme a palackozás korszerűsítése, illetve a kapacitás növelése, valamint a jelenlegi szűk préskapacitás bővítése, ami
most elsősorban a fehér szőlők szüretelésekor okoz
gondot. Nagy biztonságot ad a tervezett beruházások finanszírozásában, hogy jelentős részben kedvező kamatozású hiteleivel mellettünk áll a Mecsek
Takarék Szövetkezet. Mondhatom azt, hogy együtt
él velünk, a munkatársai pontosan ismerik a vállalkozásunkat, ismerik a termelésünk sajtosságait. Ez a
személyes kapcsolat mindennél többet ér számunkra.
Külön erősíti a pénzügyi biztonságunkat, hogy a hiteleket az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezessége is garantálja.
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Az értékesítés rendszeréről szólva a következő
évek feladatait is körvonalazta Szabó Gábor.
– A bor értékesítése három formában történik. Általában 2-3000 hl tartálykocsiban a Danubiana Kft.
és a Bonárvin Kft. részére, folyóbor értékesítés PET
palackban, valamint kannában 2-5 literes kiszerelésben, illetve palackozott borok értékesítése. Ebben az
évben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a
palackozott borokra, ami gyakorlatilag két borcsaládot jelent. A Gábor pincészet sorozatban 10-12, a Gróf
Apponyi sorozatban pedig 6-7 fajta minőségi bort kívánunk forgalmazni.
Milyen terveik vannak? – kérdeztük a vállalkozót.
– Az elmondottakon kívül, folytatjuk az ültetvények
pótlását. Lesznek olyan területeink, ahol a következő
időben fajtát fogunk váltani. A munkaerő területén
szeretnénk valamilyen szintű biztonságot kialakítani, ezért ebben az évben 5-6 db 45 négyzetméter
alapterületű szolgálati lakást kívánunk kialakítani
az ültetvényeken dolgozó munkatársainknak, illetve
3-4, a vállalkozás szempontjából kulcsfontosságú
pozícióba keresünk megfelelően képzett munkatársakat. A kajszi ültetvényeink felújítását, újratelepítését
folytatjuk. Természetesen ezek a célok csak közösen
valósíthatók meg, amihez az egyik legnagyobb garancia a borász végzettségű fiam, ifjabb Szabó Gábor
személye, valamint a vállalkozásaink működését és
beruházásait finanszírozó pénzintézettel fenntartott
korrekt üzleti kapcsolat.

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ
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Ütemesen a VP
pályázatainak
meghirdetése

Pályázat vízvédelmi
célú beruházások
támogatására

A Vidékfejlesztési Programban 2017 januárjáig összesen már közel 1200 milliárd forintos támogatást felkínálva jelentek meg pályázati
felhívások, és így a teljes 2014-2020-as vidékfejlesztési támogatási keret több mint 85 százaléka
vált elérhetővé. A gazdálkodók mára szinte az ös�szes beruházási jellegű felhívást megismerhették,
és nagy részükre már elkezdhették benyújtani
a támogatási kérelmüket is. A tapasztalatok szerint
a program pályázatai jól tükrözik a magyar gazdálkodók fejlesztési igényeit, hiszen jó néhány kiírás
esetében két, három, olykor négyszeres túligénylés
is mutatkozott a támogatási forrásokra. Így az Irányító Hatóság már korábban nyolc pályázat felfüggesztéséről döntött, és a 2017. januári beadási szakaszhatároknál – a keretösszegek kimerülése miatt
– a juh- és kecsketartó telepek korszerűsítésére, az
üveg- és fóliaházak, valamint a gomba- és hűtőházak
létesítésére, korszerűsítésére kiírt pályázatok is felfüggesztésére kerültek. Természetesen ezen túl számos pályázati konstrukció továbbra is hozzáférhető
a gazdálkodók számára, amelyeket 2017-ben újabbak
követnek. A tervek szerint idén már az összes fennmaradó pályázati felhívás, vagyis a teljes 2014-2020as, közel 1300 milliárd forintos vidékfejlesztési támogatási keret meghirdetésre kerül.

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre
került a „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások:
létesítmények kialakítása, fejlesztése” című pályázati kiírás. A konstrukcióban elérhető 1,38 milliárd forintos támogatás az éghajlatváltozással összefüggő
problémák kezelését, a hazai vizek mennyiségi és
minőségi védelmét, valamint a biodiverzitás megőrzését szolgálja. A pályázat keretében az aktív mezőgazdasági termelők (1) a mélyfekvésű területeken a
területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények
kialakítására, fejlesztésére pályázhatnak, valamint
(2) támogatás kapható az erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítására, fejlesztésére is.
A pályázók mindkét célterület esetében maximum
810 000 eurónak megfelelő forint támogatást igényelhetnek 90 százalékos támogatási intenzitás mellett. A vissza nem térítendő támogatásra 2017. február 22. és 2019. február 22. között lehet pályázni. Az
értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Az első beadási szakasz
2017. március 22-én zárul.

Növekvő alapítványi
kezességvállalás
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
stratégiai célkitűzése, hogy kezességgel segítse az
olyan – elsősorban agrár- és vidéki – mikro-, kis és
közepes vállalkozások (kkv-k) hitelhez jutását, amelyek
finanszírozását a pénzügyi intézmények túl kockázatosnak
ítélik. Az alapítványi kezesség szerepe 2010 óta
folyamatosan növekszik. Ez idő alatt az AVHGA több mint
megkétszerezte a kezességgel biztosított hitelállományát.
A 2016-os év során mintegy kilencezer hitelfelvétel
esetében segítette az agrár-, illetve vidékfejlesztési célú
vállalkozások forráshoz jutását. 2016 végére a garantált
hitelek állománya meghaladta a 200 milliárd forintot, így
a tavalyi évben mintegy 20 százalékkal nőtt a kezességgel
biztosított hitelvolumen. A szóban forgó növekedés
elsősorban annak tudható be, hogy az AVHGA az elmúlt két
évben számos hitelintézeti partnerével alakított ki speciális
pénzügyi termékeket, amelyekre támaszkodva fokozatosan
bővülnek a hitelkihelyezések.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány valamennyi vidéki kisés közepes vállalkozás, családi
gazdálkodó, őstermelő számára nyújt
készfizető kezességet, melyet az
Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi
intézmények igényelhetnek a belföldi
vállalkozással kötött szerződéseikhez.
Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége
igényelhető
• Kölcsön/hitel• Garancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: konzultacio@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke:
maximum 80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának Hirdetménye tartalmazza

A fiatal gazdálkodók indulását
segítő támogatás
Az agrárium generációváltását, valamint a vidék népességmegtartó képességét szolgálja a 2016 végén
megjelent, 37,75 milliárd forint keretösszegű pályázat, amely a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítását támogatja. A kormány a 2020-ig tartó uniós időszakban a Vidékfejlesztési Programban
külön alprogram keretében támogatja a fiatal, 18 és
40 év közötti gazdálkodókat, hiszen a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása érdekében
elengedhetetlen a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók
helyzetbe hozása.
A felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására, a pályázó üzleti tervében vállalt, azzal szorosan összefüggő és
ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyerhető forrás. A fiatal gazdálkodók 40.000 eurónak
megfelelő forintösszegre nyújthatják be igényüket.
Az elnyert támogatást öt éves kötelezettségvállalás
mellett, két részletben kaphatják meg céljaik megvalósítása érdekében.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
1. Természetes személy, aki abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem
régebben folytatja.
b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább
18 és legfeljebb 40 éves.
c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű
szakismerettel rendelkezik.
d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább
6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.
2. Jogi személy, amely abban az esetben jogosult
támogatásra, amennyiben együttesen megfelel
az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági
tevékenységet főtevékenységként végző jogi
személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.
c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője, ezáltal a tényleges és hosszú távú
ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy
legalább 18, legfeljebb 40 éves.
d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
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e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos
tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal
rendelkezik.
A pályázók 2017. március 1. és 2019. február 28.
között adhatják be támogatási kérelmeiket. Elsőként
a 2017. március 31. határnapig benyújtott projektek
kerülnek együttesen elbírálásra.

Agrárdiverzifikáció
támogatása
A vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak
jövedelemstabilizálását, valamint a mezőgazdaságon kívüli
vállalkozások elindítását, fejlesztését támogatja a Vidékfejlesztési
Program 2016. december 28-án megjelent pályázata. A „Nem
mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása” című pályázati felhívás keretében
a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások pályázhatnak.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum
160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás a
projekt megvalósulási helyétől függően maximum 70 százalék lehet.
A kiírás keretösszege 35,94 milliárd forint. A pályázat keretében
falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése, nem
mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés,
a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér,
interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések valósíthatók
meg. A szóban forgó vidékfejlesztési pályázatra 2017. április 3. és
2019. január 28. között nyújthatják be kérelmüket az érintettek.
Az első beadási szakasz 2017. május 3-ig tart. Az értékelési
határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható pályázati
kiírásai
• Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások
megvalósítása
• Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a
helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

A kedvezményes kezességvállalás
változó feladatai
A 2016-os évben jelentős összegű hitelt helyeztek ki a
bankok a mezőgazdaságba, elsősorban forgóeszközhitel formájában, a beruházási hiteligény visszafogottabb
mértékű volt. A Vidékfejlesztési Program pályázatainak
folyamatos közzétételével, kiértékelésével, a nyertesek
kihirdetésével és a projektek megvalósításával 2017-ben
változni fog a helyzet. Ettől az évtől sokkal tágabb teret
kap a beruházási hitelezés. A Vidékfejlesztési Program
teljes támogatási kerete mintegy 1300 milliárd forint,
amelynek jelentős része beruházásokat támogat. A fejlesztési projektek elszámolható költségeire vetített támogatási hányada alapján, az előttünk álló időszakban
legalább annyi banki hitel kerülhet kihelyezésre, mint

A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati
kiírásai
• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
• Kertészet korszerűsítése- kertészeti gépbeszerzés
támogatása
• Gyógynövény-termesztés
• Állattartó telepek korszerűsítése
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi
és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
• Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
• Erdősítés támogatása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítására nyújtandó támogatások
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal
érintett területeken
• Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

amekkora összeget támogatásként elnyernek a pályázók. A támogatott projektet végrehajtó vállalkozások
döntő hányada ugyanis várhatóan hitelből fogja finanszírozni a beruházásokhoz szükséges önrészt.
A piacon kedvező feltételek mellett juthatnak most
hitelekhez a gazdálkodók. A hazai bankok szinte kivétel nélkül komoly figyelmet fordítanak mezőgazdasági
ügyfeleikre, az agráriumot perspektivikus ágazatnak
ítélik, ráadásul más nemzetgazdasági területekkel egybevetve a mezőgazdaság finanszírozásának kockázatai
mérsékeltebbek. A hitelintézetek széles palettájú, folyamatosan megújuló szolgáltatásokkal, hiteltermékekkel
szolgálják ki agráros ügyfeleiket.
Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány
(AVHGA) elsődleges célja a kisebb és kevésbé hitelképes vállalkozások segítése. Ezt támasztja alá az
is, hogy az ügyfélkörének több mint 85 százaléka
mikrovállalkozás. Az alapítvány kezességvállalásának köszönhetően azok a piaci szereplők is forráshoz
juthatnak, amelyek egyébként nem kapnának hitelt
a bankjuktól. Az AVHGA az agrárszektorban működő
vállalkozások kiszolgálását kiemelten kezeli. Az elmúlt években úgy tudta bővíteni a kezességgel biztosított hitelállományát, hogy közben maradéktalanul
érvényesült az az alapelv, hogy a mikrovállalkozások,
az őstermelők, a családi gazdálkodások legyenek
többségben az ügyfélkörben. Ugyanakkor azok a vállalkozások is az alapítvány partnerei lehetnek, amelyek nagyobbak és/vagy hitelképesebbek, de javítani
szeretnének a hitelkondícióikon.
Jelenleg a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások
(kkv-szektor) hitelállománya közel 4.000 milliárd forintot tesz ki, ebből a mezőgazdasági hitelállomány 350360 milliárd forintra rúg. Napjainkban a kkv-hitelek több
mint 5 százalékához kapcsolódik alapítványi kezesség.
Az AVHGA felkészült a jövőbeni feladatok megoldására.
Az uniós programokhoz igazodva, a bankokkal közösen
kerülnek kidolgozásra a vállalkozók számára kedvező
finanszírozási konstrukciók. Egyúttal azt a kormányzati
célt is szem előtt tartva, hogy a legelőnyösebb megoldások legyenek biztosítva a mezőgazdaság szereplői
számára. Közel száz pénzügyi partnerintézménnyel,
vagyis gyakorlatilag a teljes magyar bankrendszerrel,
a takarékszövetkezetekkel, és kisebb mértékben más
pénzügyi vállalkozásokkal is együttműködik az alapítvány a kkv-szektor finanszírozásában. Az elmúlt két
évben több mint ezer banki ügyintéző vett részt az
alapítványi oktatásokon, ahol bemutatásra kerültek
a kezesség igénybe vétele által elérhető előnyök, illetve
a kezességigénylő rendszer működése.
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